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 يضيف مزايا رمضانية 

لماذا غابت المرأة في تاريخ الفن التشكيلي؟

علماء : أفران الميكروويف خطرة 

العثور على "أقدم فيروس 
بشري مكتشف" على اإلطالق

تطلق هاتفين
 بمزايا التعرف على الوجه

المحذوفة سهوا يمكن استعادتها

م��ع قرب حلول �ض��هر رم�ض��ان �ملب��ارك، �أعلن��ت �رشكة قوقل ع��ن جمموعة من 
�ملز�ي��ا �جلديدة �ملوجهة لهذ� �ل�ض��هر �لكرمي. ومن تل��ك �ملز�يا عر�ض معلومات 
خا�ض��ة بال�ضهر �ضمن نتائج �لبحث عند ��ضتخد�م كلمات رئي�ضية معينة، وكذلك 

ك�ضفت عن منتج يجمع ما بني �لو�قع �الفرت��ضي وفن �خلط.
ب��دء�ً م��ن 16 ماي��و �جلاري �ض��يمكن م�ض��تخدمي قوق��ل يف كافة �أنح��اء �لعامل 
�الإط��اع عل��ى �ملعلومات �خلا�ض��ة برم�ض��ان مث��ل مو�قي��ت �ل�ض��اة �ملحلية 
ون�ضائح �ضحية وو�ضفات رم�ضانية ر�ئجة على يوتيوب وتطبيقي �جتاه �لقبلة 
وقلم كما ك�ضفت عن "قلم" وهو تطبيق ويب يت�ضمن 35 عمل فني ثاثي �الأبعاد 
ميكن للم�ض��تخدمني م�ضاركته مع �الأ�ض��دقاء و�لعائلة على �ضكل ر�ضائل معايدة. 
وتعاون��ت قوق��ل الإجناز ه��ذه �الأعمال مع ت�ض��عة فنانني وخطاطني م�ض��هورين 
عامليًا �أي�ض��ًا مع تطبيق �جتاه �لقبلة ميكن معرفة �جتاهها بدون �حلاجة لتوفر 
�ت�ض��ال باالإنرتنت، وي�ض��تخدم �لتطبيق �لذي �أطلقته قوقل �لعام �ملا�ضي تقنية 

�لو�قع �ملعزز على نظام �أندرويد لتحديد �الإجتاه

�أف��ر�ن  �لطع��ام يف  ت�ض��خني  �أن  �لهن��د  م��ن  علم��اء  �كت�ض��ف 
�مليكرووي��ف ي�ض��كل خط��ورة كب��رة عل��ى �ض��حة �الإن�ض��ان.  
 Indira تو�ض��ل �إىل هذه �ال�ض��تنتاجات علماء من م�ضت�ض��فى
IVF Hospital يف نيودله��ي بالهن��د، حيث بينت نتائج 
متابعتهم ال�ض��تخد�م هذه �الأفر�ن، �أن ت�ضخني �لطعام يف �أو�ين 
�لبا�ض��تيك خطر على �ل�ض��حة، حيث "يوؤدي �إىل �رتفاع �ضغط 
�لدم ويزيد من خطر �الإ�ضابة بالعقم ومر�ض �ل�ضكري و�ل�ضمنة 
و�ل�رشطان". وي�ض��ر �لباحث��ون �إىل �أن هذه �الأو�ين تفرز خال 
عملية �لت�ض��خني يف �مليكروويف مو�د، %95 منها كيميائية 
م�رشطنة، خا�ض��ة مركب بي�ض��فينول-A، �ل��ذي بينت خمتلف 

�لدر��ض��ات �لعلمية �أنه يتميز ب�ضهولة و�ضوله �إىل �لدم، وي�ضبب 
�لعقم و��ض��طر�بات هرمونية و�أور�ما خبيثة. وجتدر �الإ�ض��ارة 
�إىل �أن ه��ذه لي�ض��ت �مل��رة �الأوىل �لتي يحذر فيه��ا �لعلماء من 
��ض��تخد�م �أف��ر�ن �مليكروويف يف ت�ض��خني �لطع��ام يف �الأو�ين 
�لبا�ض��تيكية، فح�ض��ب �إح�ض��ائيات منظمة �ل�ض��حة �لعاملية، 
توؤث��ر يف �ض��حة �لنا���ض �لذين ي�ض��تخدمون تل��ك �الأو�ين مادة 
EDC �لكيميائي��ة �ملدمرة لعمل �لغدد �ل�ض��ماء يف �جل�ض��م. 
وباإمكان هذه �ملادة �لتاأثر يف عملية �إفر�ز �جل�ضم لهرمونات 
معين��ة توؤث��ر يف خمتلف �لعملي��ات �حليوية، مبا فيها ن�ض��اط 

�جلهاز �لتنا�ضلي و�لنمو و�لنوم و�لتئام �جلروح.

توفر �آثار �لتهاب �لكبد B �مل�ض��تخرج من هيكل عظمي 
يبل��غ عمره 4500 عام، �أقدم دلي��ل على �الإطاق على 
�كت�ض��اف فرو�ض ب�رشي. وُتظهر �ل�ضالة �ملنقر�ضة �أن 
�ض��بب �الإ�ض��ابة باأمر��ض �لكب��د �ملميتة، �لتي ت�ض��يب 
�ملاي��ني من �لب�رش يف جمي��ع �أنحاء �لعامل �ليوم، كان 
ن�ضطا يف �لع�رش �لربونزي. ويقوم �لعلماء �لربيطانيون 
�لذي��ن تو�ض��لو� �إىل هذ� �الكت�ض��اف "�لر�ئع"، مبقارنته 
مع �كت�ض��اف �حلفريات �الأوىل. وتعود �أقدم فرو�ض��ات 
ب�رشي��ة مت �كت�ض��افها موؤخ��ر� �إىل ح��و�يل 450 عام��ا، 

ومعظمها ال يتجاوز عمره 50 عاما.
وق��ام �لعلماء بتحليل �ضا�ض��ل �حلم�ض �لنووي حلو�يل 
304 �أ�ض��خا�ض عا�ضو� يف و�ض��ط وغرب �أور��ضيا، قبل 
فرتة ترت�وح من 200 �إىل7 �آالف �ضنة. ومت �لك�ضف عن 
�اللته��اب �لكبدي �لوبائي يف 25 هي��كا عظميا، على 
�متد�د فرتة 4 �آالف عام تقريبا، يف �لفرتة �لو�قعة بني 

�لع�رش �لربونزي و�لع�ضور �لو�ضطى.
وق��ال �لدكت��ور ت��ري جون��ز، م��ن جامع��ة كامربيدج 
و�ملوؤلف �الأول �مل�ض��ارك يف �لدر��ض��ة: "يدر�ض �لعلماء 
قمن��ا  و�إذ�  حديث��ة.  فرو�ض��ات  �ض��االت  �لغال��ب  يف 
فق��ط بدر��ض��ة �حليو�نات �لت��ي تعي�ض �لي��وم، فاإن ذلك 
�ض��يعطينا �ض��ورة غر دقيقة جد� ع��ن تطورها. وميكن 
تطبي��ق �لفك��رة نف�ض��ها عل��ى �لفرو�ض��ات". وُن���رشت 

�لنتائج يف �لعدد �الأخر من جملة �لطبيعة.
وحاليا، ي�ض��يب �لته��اب �لكبد B �ملاي��ني من �لنا�ض 
يف جمي��ع �أنحاء �لع��امل. ففي عام 2015، �أ�ض��يب ما 
يقدر بنحو 257 مليون �ضخ�ض بعدوى فرو�ض �لتهاب 
�لكبد �لفرو�ضي ب�ضكل مزمن، وتويف 887 �ألف �ضخ�ض 
ب�ض��بب م�ض��اعفات مرتبطة بالفرو�ض، مث��ل �رشطان 
�لكبد.  وتو�ض��ل �كت�ض��اف �آخ��ر مهم �إىل دلي��ل على �أن 
�لفرو�ض��ات ميكن �أن تنقر�ض، مع غياب وجود �ض��الة 
HBV، �لتي كانت موجودة يف �لع�رش �لربونزي. وال 
ُيع��رف �ض��وى �لقليل عن تط��ور �لتهاب �لكب��د B، �لذي 
ُيعتقد باأنه �أ�ض��اب �أ�ضاف �لطيور �حلديثة خال حقبة 

�لدينا�ضور�ت.

�أعلن��ت �رشك��ة �أون��ور �لتابعة له��و�وي عن �إط��اق هاتفني جديدين ب�ض��عر �قت�ض��ادي 
وبتقني��ات متقدم��ة، حيث ياأتي��ا Honor 7C و Honor 7A مع خا�ض��ة �لتعرف 
 Honor على �لوجه  �لهاتفان يدخان �إىل �ل�ضوق �ل�ضعودي ب�ضعر 699 ريال لهاتف
 Honor 7A 449 لهاتف  5.99 بو�ضة، و�ضعر  7C �لذي ياأتي مع �ضا�ضة بقيا�ض 
�لذي ياأتي مع �ضا�ض��ة 5.7 بو�ض��ة ويتمتع هاتف Honor 7C بكامر� مزدوجة يف 
�خللف بدقة 13 ميجابك�ضل و2 ميجابك�ضل، فيما تاأتي �لكامر� �الأمامية بدقة 8 ميجا 
بك�ض��ل مع فا�ض. كما ياأتي مع معالج �ض��نابدر�غون 450 وذ�ك��رة ر�م 4 جيجا بايت 
لن�ض��خة 64 جيجا بايت، ور�م 3 جيجا بايت لن�ض��خة 64 جيجا بايت، ويجلب �لهاتف 
مع��ه بطاري��ة بقدرة 3000 ملي �أمبر/ �ض��اعة �أما هات��ف Honor 7A، فياأتي مع 
كام��ر� خلفي��ة مزدوجة م�ض��ابهة لكامر� �لهات��ف �الأول، كما هو �حلال م��ع �لكامر� 
�الأمامي��ة. فيم��ا ياأت��ي مع معال��ج �ض��نابدر�غون 430 وذ�كرة ر�م 3 جيج��ا بيات مع 
م�ض��احة تخزين د�خلي��ة 32 جيجا بايت. وي�ض��يف �لهاتف معه �أي�ض��ًا بطارية بقدرة 

�أمبر �ضاعة.  3000 ملي 

�أ�ض��ارت بو�ب��ة �لتقني��ات »9to5mac.com« �إىل �أن �مل�ض��تخدم 
قد يقوم �ض��هو� بحذف بع�ض �ل�ض��ور �لهامة من �لهاتف �لذكي، غر 
�أن ه��ذه �ل�ض��ور ال يتم فقد�نها يف �أغلب �الأحي��ان؛ نظر� الأن تطبيق 
�ل�ض��ور يف �لهاتف �لذكي �آيفون �أو �حلا�ض��وب �للوحي �آيباد ي�ضتمل 
على جملد با�ضم "�مللفات �ملحذوفة موؤخر�"، و�لذي يتم فيه تخزين 
�ل�ض��ور ومقاط��ع �لفيديو �ملحذوف��ة ملدة 30 يوم��ا، وبعد ذلك يتم 

�إز�لتها بالفعل.
وبالن�ض��بة لاأجهزة �جلو�لة �مل��زودة بنظام جوج��ل �أندرويد، فاإنه 
يتع��ني على �مل�ض��تخدم ��ض��تدعاء �لقائم��ة من خال �لنق��ر على زر 
�لقائم��ة �أو م��ن خ��ال حركة م�ض��ح من �حلاف��ة �لي�رشى لل�ضا�ض��ة، 
وبعد ذلك يتم حتديد بند "�ض��لة �ملهمات"، ويتم �الحتفاظ بال�ضور 
ومقاط��ع �لفيدي��و يف هذ� �ملجلد ملدة 60 يوما، وبعد ذلك يتم �إز�لة 

�مللفات نهائيا.

الصورغوغل أونور

عاملات  وجود  عدم  على  كذلك  ن�ضقطه  رمبا  �لت�ضاوؤل،  هذ�  مثل 
�حلياة  يف  للمر�أة  فاعلة  �أدو�ر  من  وغرها  �أديبات  �أو  باحثات 
�لعلمية و�لثقافية يف �ملجتمعات �إال يف حاالت نادرة ومعدودة 
ال تقارن مبثيلها عن �لرجل. �إن ح�ضور �ملر�أة يف �لفن �لت�ضكيلي 
�أمر�ً طارئًا وحديثًا ن�ضبيًا، مقارنة بالتاريخ �لطويل  كُمنتج يعد 
يف  �ملتمثل  �لعظيم  �حلدث  فهذ�  �لرجل،  عند  �لت�ضكيلي  للتعبر 
كامر�أة،  هويتها  عن  و�لتعبر  �لثقايف  �حل�ضور  من  �ملر�أة  متكن 
جاء يف �لع�رش �حلديث، بالتز�من مع �حلركات �لن�ضوية يف �لقرن 
�لع�رشين. فاحلياة �الجتماعية للمر�أة يف �ل�ضابق، كانت حم�ضورة 
يف �أدو�ر معينة، متنعها من �لتعبر �أو �مل�ضاركة �لثقافية �إال يف 
فيها  جند  �لتي  �لنادرة  �حلاالت  هذه  يف  وحتى  ن��ادرة،  حاالت 
ح�ضور�ً للمر�أة كُمنتج للفن، كان هذ� �حل�ضور م�رشوطًا بتبعيتها 
للفنان �لرجل، فهي تلميذة تتعلم منه وتقلده، حتى يف مو��ضيعه، 

�لرغم  وعلى  �لقبول.  بع�ض  مينحها  كان  ما  هي  �لتبعية  وهذه 
فاإنها كانت حا�رشة فيه بكثافة  للفن،  �ملر�أة كُمنتج  من غياب 
كملهمة  �أو  للتعبر  كمو�ضوع  تناولها  خال  من  �آخ��ر،  ب�ضكل 
�الآخر  خال  من  �ضلبي  ب�ضكل  حا�رشة  فهي  �لت�ضكيلي،  للفنان 
�لفنان  يعك�ض منظور  �لتعبر  �أن هذ�  �إىل  �إ�ضافة  وتعبره عنها، 
�لت�ضكيلي عن �ملر�أة، فياحظ �أن �ضورة �ملر�أة يف كثر من �لفنون 
�لكا�ضيكية ت�ضورها يف و�ضعية حاملة كم�ضاهد ��ضتلقاء �أو ُعري 
وهي تتاأمل جمالها �أو نرج�ضيتها، ويف حاالت �أخرى هي �مر�أة 
تقوم مبهام منزلية، و�ل�ضورة �ملثالية لها هي �ضورة �الأم �ملربية 
مع �أطفالها، فهذه �ملو��ضيع ت�ضور �ملر�أة يف و�ضع ينفي دورها 
�إنتاجه  عند  �لرجل  فالفنان  منزلها،  خارج  �ملجتمع  يف  �لفاعل 
بل  �ملر�أة ال يعرب عنها كفنان فح�ضب،  وتعبره عن مو�ضوعات 
يعرب عنها وي�ضورها كرجل، فلهويته �لذكورية و�ختافه �جلن�ضي 
�لفنية.  وروؤيته  تعبره  دور يف  �الجتماعية  �لبيئة  من  �ملكت�ضب 
�ل�ضورة  لتغير  للفن،  كُمنتج  �مل��ر�أة  ح�ضور  �أهمية  كانت  لذلك 

�لرجل،  �لفنان  وتعبر  �أعمال  يف  �ضائدة  كانت  �لتي  �لنمطية 
منظورها  من  �مل��ر�أة  عن  �لت�ضكيلي  �لتعبر  �أهمية  �إىل  �إ�ضافة 
�خلا�ض. وميثل هذ� �لتعبر �خلطاب �لب�رشي للحركات �لن�ضوية 
من  �لكثر  دفعت  �ملعا�رشة  �لن�ضوية  �حلركة  �إن  �ملعا�رشة. 
�لفنانات �لن�ضاء للبحث عن طرق جديدة للتعبر �لفني، للتخل�ض 
من �لهيمنة �لذكورية ذ�ت �لتاريخ �لطويل يف فن �لر�ضم و�لنحت 
�أدو�ت  �لن�ضويات  �لفنانات  من  �لكثر  �أدخلت  لذلك  �لتقليديني، 
�لن�ضيج  خا�ضة  �لفنية،  �أعمالهن  يف  باملر�أة  مرتبطة  وخامات 
�ملرتبط ذهنيًا وتاريخيًا بالن�ضاء، كما يف �أعمال �لفنانات غونتا 
لرفع  �لبوب  فن  ��ضتخد�م  حاالت  ويف  هيك�ض.  و�ضيا  �ضتولزل 
�ضعار�ت دعائية للحركة �لن�ضوية، و�لتمرد على �ل�ضلطة �لذكورية 
و�لنظرة �لدونية �إليها كما يف �أعمال �لفنانة باربر� كروغر. ويف 
للمر�أة يف �ضور  �لتعبر عن �الختاف �جلن�ضي  �أخرى مت  مناذج 
�أعمال  يف  كما  �لد�خلية،  معاناتها  ت�ضوير  خال  من  عاطفية 
�لتاأكيد على �لهوية �جلن�ضية  �أو  �لفنانة �ملك�ضيكية فريد� كاهلو، 

�لع�ضوية  �الختافات  ت�ضوير  خال  من  يكون  قد  �لذي  للمر�أة 
ب�ضكل مبا�رش �أو غر مبا�رش يف كثر من �الأحيان، هذ� �لت�ضوير 
�إال  �أوكيف،  جورجيا  �أعمال  يف  كما  �إيروتيكيًا  معنى  يحمل  قد 
�أنه قد ي�ضر �إىل تفوقها �لنوعي �لذي من خاله تولد �حلياة. �إن 
�ضورة �ملر�أة يف �لتجارب �لت�ضكيلية �ملعا�رشة �لتي �أنتجت من 
�لرجل  �لفنان  لدى جتارب  خالها، خمتلفة متامًا عن �ضورتها 
و�لثقافية  �الجتماعية  �لبيئة  لتغر  �الختاف  هذ�  يعود  �ضابقًا، 
و�لع�رش �لزمني �لذي �ختلف فيه دور �ملر�أة يف �ملجتمع، كما �أنه 

يعود ب�ضكل كبر �إىل تغر نوع �مُلنتج للفن.
لذلك تظهر �أهمية ح�ضور �ملر�أة كُمنتج فاعل فيما يخ�ض �لتعبر 
�أو  �الأدب��ي  �أو  �لت�ضكيلي  �لفني  �لتعبر  يف  �ضو�ًء  هويتها،  عن 
�أن  يكفي  فا  تتناولها،  �لتي  و�الإن�ضانية  �الجتماعية  �لدر��ضات 
�لتعبر  هذ�  الأن  �لرجل،  من  تناوله  يتم  مو�ضوعًا  �مل��ر�أة  تكون 
�ضيظل و�إن كان يف �أف�ضل حاالته مو�ليًا للمر�أة قا�رش�ً عن �لفهم 

�لعميق حلالتها. 

 الجورنال – متابعة 

مهني��ًا: يث��ر ه��ذ� �لي��وم ق�ض��ية مهم��ة �لي��وم يف �لعمل 
ت�ض��تغرق �لكثر م��ن �لنقا�ض لكن��ك تتو�ض��ل �إىل حل لها 
عاطفيًا: ت�ض��ر �أمورك �ليوم كما تريد ولن تو�جه �لتاأخر 

من قبل �ل�رشيك ب�ضاأن �تخاذ بع�ض �لقر�ر�ت

مهنيًا: تتحّم�ض هذ� �ليوم �أكرث من �أي وقت م�ض��ى الإطاق 
م�رشوع جديد وتبدو جاهز�ً حل�ضم �الأمور �ملهنية عاطفيًا: 
ب��و�در خاف م��ع �ل�رشيك، لكن ذلك ال يتعّدى كونه �ض��وء 

تفاهم على بع�ض �لنقاط �لتي تزيد ن�ضبة غرته

مهنيًا: �أنت تقف على عتبة زمنية مهّمة لت�ض��ع �أ�ض�ضًا 
متين��ة قب��ل �تخاذ �أي ق��ر�ر مهن��ي عاطفي��ًا: �أحذرك 
م��ن �للعب بالن��ار، كن خمل�ض��ًا لوعدك و�ض��يطر على 

�نفعاالتك وعامل �ل�رشيك بال�ضكل �لائق 

مهني��ًا: تطل هذ� �لي��وم على م�رشوع خ��ّاق تعلق عليه 
�آم��ااًل كبار�ً، وحتتف��ل مبنا�ض��بة �أو بلقاء وتبدو �ض��عيد�ً 
وممي��ز�ً عاطفي��ًا: �لتناف��ر يك��ون يف �أوج��ه م��ا يجعلك 
حمت��ار�ً يف �أمرك �أو مربكًا وخ�ضو�ض��ًا م��ع بد�ية عملك 

�جلديد

مهني��ًا: ميدك هذ� �لي��وم بالعزمية و�حلما�ض��ة ويدفعك 
�إىل �الإقب��ال على �الأعمال ب�ض��غف كب��ر وباإخا�ض ال 
مثي��ل له عاطفيًا: ال ت�ض��ّيع وقتك يف عاقة لن تنجح، 

و�بحث عن عاقة ت�ضعر �أنك مرتاح فيها

مهنيًا: ياحظ �لكثرون �ليوم �جلهد �لكبر �لذي تبذله 
يف �لعمل وتفانيك و�إخا�ض��ك، وهو بالطبع لن ي�ضيع 
�ض��دًى عاطفي��ًا: ق��د يفاجئ��ك �حلبيب مبو�ق��ف ممّيزة 
وياطف��ك ليك�ض��ب ر�ض��اك، ومب��ا �ّن��ك مطمئ��ن �لبال 

وخفيف �لظّل تبادله �الهتمام 
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مهنيًا: ال تتوّرط �إطاقًا يف ت�ضاريح موؤذية، بل حاول 
�أن تبق��ي خمططات��ك �رشي��ة �أو خمفية قدر �مل�ض��تطاع 
عاطفي��ًا: ال تك��ن عنيد�ً �أو مت�ض��بثًا باآر�ئك، بل ��ض��تمع 
�إىل ر�أي �ل�رشي��ك وجادله باحلجة و�ملنطق، ال باإطاق 

�الأحكام �مل�ضبقة

قر�ر�ت��ك  �لي��وم  ه��ذ�  �الآخري��ن  ت�ض��ارك  مهني��ًا: 
وال �ض��يما تل��ك �حل�ضا�ض��ة و�ملتعلق��ة مب�ض��اريعك 
�مل�ض��تقبلية و�ملهمة جد�ً عاطفيًا: تده�ض��ك بع�ض 
ت�رشفات �حلبيب وال جتد لها مربر�ً، لكنك ت�ض��رب 

عليه على �أمل �أن يتح�ضن

مهنيًا: ت�ض��ل هذ� �ليوم �إىل قناعة وجتد نف�ضك �ضخ�ضًا 
مرغوب��ًا به كث��ر�ً الأن كفاءت��ك �لعالية تلف��ت �جلميع 
عاطفيًا: ال توّرط �حلبيب يف �أمورك �ملهنية �خلا�ض��ة، 

فهذ� �أمر غر الئق بك وقد ي�ضيب �لعاقة يف �ل�ضميم

مهنيًا: حتقق جناحًا غر منتظر، وتكون م�ضتعد�ً لقطف 
ثمار �جلهود �لتي بذلتها على مدى عام كامل عاطفيًا: 
دخول بع�ضهم على خط �مل�ضاحلة مع �ل�رشيك قد يزيد 

�الأمر تعقيد�ً، فحاول �أن تكون �ملعاجلة بينكما فقط

مهني��ًا: توؤث��ر حالك �لنف�ض��ية �مل�ضو�ض��ة �ض��لبًا يف عملك 
فت�ض��عر باأنه ممّل وفا�ضل وت�ض��عى لتغيره مهما و�جهت 
م��ن �ض��عوبات عاطفي��ًا: يف �حل��ب، �لرجوع ع��ن �خلطاأ 

جمموعة ف�ضائل و�النك�ضار �نت�ضار، فماذ� تنتظر؟

مهني��ًا: تع��رف �لي��وم جي��د�ً كي��ف تو�ج��ه �مل�ض��اعب 
وتتخط��ى بثقة عالي��ة �لعر�قيل �لت��ي تو�جهك يف عملك 
عاطفيًا: ي�ض��عرك حّبك للحبيب ب�ضعادة ال تو�ضف، فاأنت 

تن�رش �لفرح �أينما تذهب وت�ضيع جو�ً من �مل�ضد�قية

متقاطعة كلمات

عموديًا �أفقيًا
1 كلما كرث غا وكلما نق�ض رخ�ض o �ضخ�ض يرى عدوه 

و�ضديقه بعني و�حدة.
2 لو�ض��ف �للون باأنه �ض��ديد �ل�ض��و�د o �أخ�رش يف �الأر�ض 

و�أ�ضود يف �ل�ضوق و�أحمر يف �لبيت
o جمموعة �حليو�نات �لتي منتطيها 3 ن�ضف مغري 

o من �ملعجنات �لتي ناأكلها 4 نفر 
5 تكلمت حتى بانت رغوة فمها )معكو�ضة( o ن�ضف وخيم

o ال يغرق 6 حرف يقرتن باللغة �لعربية ويو�ضف بها 
 o ختاف لون �جللد بعد تعر�ض لل�ضم�ض� o 7 ن�ضف دو�ء

لي�ض �ختي وال �أخي ولكن �بن �أمي و�أبي
يف  �لك���رش  م��ن  �لعل��وي  �جل��زء  ��ض��م   o �هلل  يخ�ض��ي   8

�لريا�ضيات.
9 يقع يف �ملنت�ضف بني �الأر�ض و �لقمر

10 خ��ارج ع��ن �ملاألوف وفيه حد�ث��ة وجتديد o له �ربعة 
�رجل وال ي�ضتطيع �مل�ضي

o قيظ 1 حمال ك�رشه 
2 �ضغار �جلر�د o هجم يف �حلرب )معكو�ضة(
 o 3 �متن��ع ع��ن �ملغري��ات �حرت�م��ا للنف�ض

ق�ضم وقرط o يحول �إىل فتات
o خر جلي�ض يف �الأنام 4 نه�ض 

5 بال��غ �لنبوغ و�لذكاء )معكو�ض��ة( o يكتب 
ب��كل لغ��ات �لع��امل ولكن��ه ال ي�ض��تطيع قر�ءة 

كلمة
o قليل باالجنليزية. 6 �بعد ونحى و�أز�ح 

o ن�ضف هو�ك 7 فل�ضطيني من مدينة يافا 
 o 8 ال ميك��ن تناول��ه عند �لفط��ور �أو �لغد�ء

�ضف من �لنا�ض يف �النتظار
م��ن  خيالي��ة  �ضخ�ض��ية   o و�ح��د  ن�ض��ف   9

�ضخ�ضيات �لر�ضوم �ملتحركة )معكو�ضة(.
�ل�ض��غرة  �أف��كاري   o �لط��ر  يغط��ي   10


